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This is a simple information brochure for you who have started dialysis treatment. We hope it will make your situation easier 
and put you more at ease when you know more about what is going on in the dialysis situation, and what you can do yourself to 
make your situation as easy and comfortable as possible.
LNT would like to thank the project group, which has consisted of Berit Ramstad, head nurse, Kari Ryen, registered nurse, Karyn 
Bennett-Lund and Mildrid Buøen, for their important help in making this brochure.
The text has been written by Berit Ramstad, head nurse, and Kari Ryen, registered nurse.

The brochure is published by LNT – “Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte” (the National Association for Kidney 
Patients and Transplant Recipients), an organization founded to promote the special interests of patients with kidney ailments 
and recipients of organ transplants. 

If you would like to be a member of LNT, contact the LNT secretariat. A brochure with a bank giro for paying the membership 
fee is available in all dialysis wards.

Oslo, October 2008: Berit Molton Worren, project manager.

FORORD     PREFACE

Dette er et enkelt informasjonshefte til deg som har begynt i dialyse. Vi håper heftet vil gi deg økt trygghet ved at du vet mer om 
hva som skjer med deg i dialysesituasjonen, og hva du selv kan gjøre for å ha det best mulig.
LNT ønsker å takke prosjektgruppen, som har bestått av avdelingssykepleier Berit Ramstad, sykepleier Kari Ryen, Karyn Bennett-
Lund og Mildrid Buøen, for viktige bidrag i arbeidet med brosjyren.
Teksten til brosjyren er utarbeidet av avdelingssykepleier Berit Ramstad og sykepleier Kari Ryen.

Heftet er utgitt av LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, en organisasjon som har som formål å ivareta 
nyrepasienter og organtransplantertes spesielle interesser. 

Ønsker du å bli medlem av LNT, ta kontakt med LNTs sekretariat. Brosjyre med giro for innbetaling av medlemskontingent skal 
finnes på dialyseavdelingene.

Oslo, oktober 2008: Berit Molton Worren, prosjektleder.
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-regulere væske- og elektrolyttbalansen i kroppen, (Na, K, Ca, Ph)
-utskille avfallsstoffer som dannes i kroppen, (urinstoff og kreatinin)
-korrigere syre/base-balansen i blodet
-produsere hormoner

- regulate the body’s fluids and electrolyte balance (Na, K, Ca, Ph)
- separate waste formed in the body (urea and creatinine)
- correct the acid-base balance in the blood
- produce hormones

NYRENS FUNKSJONER     KIDNEY FUNCTIONS
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Nyresvikt = kronisk nyresykdom.
Ved nyresvikt vil disse funksjonene forstyrres. Nyresvikt gir symptomer fra flere av kroppens organer som påvirkes av de 
giftige avfallsproduktene, urinstoff og kreatinin. Utviklingen av symptomer er individuelle, og vil utvikles over tid. Ved nyre-
svikt er det normalt å samle væske i kroppen fordi nyrene ikke klarer å kvitte seg med all overskuddsvæske.

Renal failure = chronic kidney disease (CKD).
In CKD, the above-mentioned functions will be disrupted. Renal failure results in symptoms from several organs affected 
by the toxic waste products urea and creatinine. The development of symptoms differs from one individual to the next and 
occurs over time. During CKD, fluids will normally accumulate in the body because the kidneys are unable to eliminate all the 
surplus fluids.

HVA ER NYRESVIKT?     WHAT IS RENAL FAILURE?
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Nedsatt matlyst, kvalme og brekninger. Hudkløe/tørr hud.
- opphopning av avfallsstoffer i kroppen

Reduced appetite, nausea and vomiting. Itchy or dry skin.
– waste substances will accumulate in the body

SYMPTOMER PÅ NYRESVIKT     SYMPTOMS OF RENAL FAILURE
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Hodepine, slapphet og søvnløshet.
- lav blodprosent (anemi), kløe, leggkramper

Headache, listlessness and insomnia.
– low haemoglobin percentage (anaemia), itching, leg cramps
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Tung pust og ødemer. Høyt blodtrykk.
- nyrenes manglende evne til å regulere væske- og elektrolyttbalansen 
kan føre til væskeopphopning i kroppen og høyt blodtrykk. Ødemer 
oppstår i ansikt, ankler og fingre.

Short-windedness and oedemas (excessive amount of tissue fluid). 
High blood pressure.
– the inability of the kidneys to regulate the balance of fluids and 
electrolytes may cause accumulation of fluids in the body and high 
blood pressure. Thus oedemas arise in the face, ankles and fingers.
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Anemi
Anemi = lav blodprosent. Erytropoietin er et hormon som stimulerer 
benmargen til å danne røde blodceller. Ved nyresvikt har man nedsatt 
produksjon av dette hormonet som igjen vil føre til anemi. 

Anaemia
Anaemia = low haemoglobin percentage/reduction in red blood 
cells. Erythropoietin is a hormone that stimulates the bone mar-
row to produce red blood cells. In CKD, the production of this 
hormone is reduced and causes anaemia.
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Forstyrrelser i calcium og fosfatbalansen.
- calcium og fosfat er viktig for kroppens benoppbygging. Forstyrrelsen i 
denne balansen kan føre til benskjørhet og forkalkning i blodårene. 

Disruptions in the calcium and phosphate balance
– calcium and phosphate are important for the bone structure. 
Imbalance may cause brittleness of bones and calcification in the 
blood vessels.



12

Under en dialysebehandling ledes blod fra deg via et 
slangesystem og gjennom en ”kunstig nyre” hvor selve blod-
rensingen foregår, og derfra tilbake til deg igjen. Dialysen 
har flere oppgaver:

-renser blodet for avfallsstoffer (urinstoff og kreatinin)
-korrigerer elektrolyttene (Na, K, Ca, Ph)
-korrigerer syre/base-balansen
-fjerner overskuddsvæske (ultrafiltrasjon)

During dialysis treatment your blood is pumped through a 
system of tubes through an “artificial kidney”(filter) where 
the blood-cleaning process takes place and then the 
blood is sent back to you. The dialysis serves a number of 
purposes:

- it cleans the blood of waste substances (urea and creatinine)
- it corrects the electrolytes (Na, K, Ca, Ph)
- it corrects the acid-base balance
- it removes surplus fluids (ultrafiltration)

HVA ER DIALYSE?     WHAT IS DIALYSIS?
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For å kunne gjennomføre en dialyse-
behandling må man ha en blodtilgang.
Det finnes to typer:
1. AV-fistel
2. Dialysekateter

Access to the blood is required to carry out 
dialysis treatment. There are two types:
1. arteriovenous fistula (AV fistula)
2. dialysis catheter
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Det blir sydd sammen en arterie 
(pulsåre) og en vene (vanlig blodåre) 
på armen, slik at man får en kraftig 
blodåre. Fistelen må modnes i 6 uker 
etter anleggelse før den kan brukes. I 
fistelen stikkes det to nåler før hver di-
alysebehandling. En til å føre blodet ut 
av kroppen og en for å gi tilbake ferdig 
renset blod. Nålene fjernes etter hver 
behandling. 

Det er viktig å ta godt vare på fistelen 
sin. Det må ikke settes venefloner 
eller tas blodtrykk og blodprøver fra 
fistelen, denne kan da bli ødelagt. Det 
er viktig at du lytter på fistelen hver 
dag for å sjekke at det er god lyd, ved 
forandring må du ringe sykehuset. 

Alle som kan ha fistel bør få det. 
Infeksjonsfaren er betydelig redusert 
i forhold til å ha dialysekateter. En an-
nen fordel er at det ikke er problemer 
i forhold til dusjing og bading. Det 
finnes bedøvelseskrem (EMLA) hvis 
man føler sterkt ubehag ved innleg-
gelse av fistelnålene.

An artery and a vein (ordinary blood 
vessel) are surgically connected to 
create an enlarged blood vessel. The 
fistula must mature for six weeks after 
surgery before it can be used. Two 
needles are inserted into the fistula 
before each dialysis treatment, one to 
take the blood away and one to return 
the cleaned blood. The needles are 
removed after each treatment. 

It is vital to take good care of the 
fistula. No vein cannulas must be 
inserted and no blood pressure and 
blood samples must be taken from the 
fistula arm, as it could be destroyed by 
such actions. It is important that you 
listen to the fistula each day to check 
that is has a good sound, if you detect 
a change, you must call the hospital. 

All patients who can have a fistula 
should use this method. The risk of 
infection is significantly reduced 
in comparison to having a dialysis 
catheter. Another benefit is that there 
are no problems in connection with 

showering and taking a bath. A local 
anaesthetic ointment, EMLA (Eutectic 
Mixture of Lidocaine and Prilocaine), 
can be applied if there is strong 
discomfort when inserting the fistula 
needles.

AV-FISTEL     AV FISTULA
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KATETER     CATHETER

Dialysekateter legges på brystet i en 
sentral blodåre. Kateteret har to løp, 
ett til å føre blod ut av kroppen og 
ett for å gi ferdig renset blod tilbake. 
Kateter brukes ofte ved akutt opp-
start av dialyse, og hos pasienter der 
blodårene er for dårlige til fistelanleg-
gelse. 

Ulemper med dialysekateter er høy 
infeksjonsrisiko på grunn av at man har 
et fremmedlegeme i kroppen. Av og til 
kan det også oppstå problemer med at 
kateterløpene tetter seg. Kan oppleves 
som upraktisk i forhold til dusjing, men 
det settes over et vanntett plaster et-
ter hver behandling. Bading frarådes.
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A dialysis catheter is placed on the 
chest in a central blood vessel. The 
catheter has two channels, one to 
take the blood out of the body and 
one to return cleaned blood to the 
body. A catheter is often used when it 
is necessary to have an acute start to 
dialysis and for patients whose blood 
vessels are not suitable for making a 
fistula. 

The disadvantage of a dialysis cath-
eter is the high risk of infection due 
to the presence of a foreign body in 
the patient’s body. Problems may also 
occur due to clogging of the catheter 
channels. A dialysis catheter can be 
impractical when showering, but a 
waterproof plaster is placed over the 
area after each treatment. Bathing is 
not advisable.
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KOMPLIKASJONER UNDER BEHANDLINGEN     COMPLICATIONS DURING TREATMENT

Komplikasjoner kan oppstå under 
dialysebehandling, spesielt ved stort 
væsketrekk. Si ifra til personalet med 
en gang hvis du føler ubehag. For å 
unngå stort væsketrekk er det lurt å 
følge legens forordning om å redusere 
saltinntak og væskeinntak mellom 
dialysene.

- Blodtrykksfall. (Du kan føle deg kald, 
klam, svett, kvalm, trøtt, svimmel og 
generelt uvel i kroppen.) 
- Kramper i bena, eventuelt mage og 
fingre.
- Kvalme og oppkast
- Hodepine 
- Uro i kroppen

Complications may occur during dialy-
sis treatment, particularly when large 
amounts of fluid are removed. Notify 
the staff immediately if you feel dis-
comfort. To avoid large fluid removal 
it is a good idea to comply with the 
doctor’s orders to reduce your intake 
of salt and fluid between dialyses.

- Drop of blood pressure. (You may 
feel cold, clammy, sweaty, nauseous, 
tired, dizzy and generally unwell) 
- Cramps in your legs, or in your stom-
ach and fingers
- Nausea and vomiting
- Headache 
- Restlessness in your body
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Tørrvekt: vekten din uten overskuddsvæske i kroppen. 
Det er viktig å veie seg både før og etter dialyse. Vekt og 
blodtrykk er med på å bestemme hvor mye væske man skal 
trekke i hver dialyse. Ved hver dialysebehandling prøver en å 
oppnå tørrvekten. 

Dry weight: your weight with no excess fluid. 
It is important to weigh yourself before and after each dialy-
sis. Your weight and your blood pressure determine how much 
fluid must be removed during each dialysis session. The aim of 
each dialysis treatment is to try to attain your dry weight. 

VEIING     WEIGHING
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Ved nyresvikt kan man tisse normalt, 
lite eller ingenting. Har man lite urin-
produksjon vil det man drikker forbli i 
kroppen og føre til overskuddsvæske. 
Det kan igjen føre til hypertensjon 
(høyt blodtrykk), ødemer og tung pust. 
Derfor er det ofte nødvendig å sette 
restriksjoner på hvor mye man kan 
drikke per døgn.

- Legen bestemmer hvor mye du får 
drikke i løpet av ett døgn. Ofte blir 
dette satt til maksimalt 1 liter. OBS! 
Dette inkluderer også sauser, supper 
og annet væskeinnhold i mat. Vær 
oppmerksom på at ris og frukt inne-
holder mye væske. 

- Mye salt i maten fører til at man 
binder væske i kroppen, vær derfor 
forsiktig med å salte maten. Salt gjør
at man blir tørst og det blir derfor
vanskelig å redusere væskeinntaket.

Ved å overholde væskerestriksjoner, 
forebygger du blodtrykksfall og legg-
kramper under dialysebehandlingen.

With renal failure, a patient may 
urinate normally, or just a little or 
nothing at all. If the patient has little 
production of urine, whatever she 
or he drinks will remain in the body 
and cause excess fluids. This may in 
turn lead to hypertension (high blood 
pressure), oedemas and difficulty 
breathing. Therefore, it may often be 
necessary to restrict the amount of 
fluid a patient may drink each day.

- The doctor determines how much 
you may drink during a day. This 
amount is often set at a maximum of 
one litre. NB! This also includes any 
sauces, soup and other food with a 
liquid content. Bear in mind that rice 
and fruit contain a lot of liquid. 

- If you use a lot of salt in and on your 
food, you will bind the fluids in your 
body. Thus you should be very careful 
with respect to how much you salt 
your food. Salt also makes you thirsty, 
which in turn will make it difficult to 
reduce the intake of fluids.

By observing the restrictions on fluids 
you will prevent any drops in blood 
pressure and leg cramps during the 
dialysis treatment.

VÆSKERESTRIKSJONER     FLUID RESTRICTIONS
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MAT     FOOD

Mat er viktig for å opprettholde god livskvalitet. Som dialy-
sepasient bør du være nøye med maten du spiser. Det er 
viktig at du spiser proteinrik mat slik at du ikke blir under-
ernært. Vær oppmerksom på at enkelte stoffer i kroppen 
kan bli for høye ved nyresvikt, disse får du tilført gjennom 

maten. For å få mer informasjon og veiledning om kosthold 
kan du snakke med sykepleierne på avdelingen, eventuelt 
ernæringsfysiolog hvis du trenger det. Det er nylig kommet 
en spesiell kokebok for nyrepasienter.

The food you eat is important for maintaining a good qual-
ity of life. As a dialysis patient you must be careful about 
what you eat. It is important that you eat foods that are rich 
in protein to avoid becoming undernourished. Bear in mind 
that if you have renal failure, you can reach too high levels 
of some substances in your body through your food intake. 

To obtain more information and guidance on your diet you 
should ask nurses where you are hospitalized or, if necessary, a 
dietist. A special cookery book has recently been published for 
kidney patients.
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protein
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Kalium:
Svikt i nyrefunksjonen kan føre til at 
kaliumnivået i blodet stiger. Dette kan 
gi faretruende komplikasjoner som 
hjerterytmeforstyrrelser. Du kan selv 
bidra til å redusere kaliumnivået i 
blodet ved å spise mindre av kalium-
rike matvarer. Det er varierende hvor 
forsiktig den enkelte må være med 
kaliuminnholdet i maten alt etter grad 
av restfunksjon i nyrene. Vær spe-
sielt oppmerksom på matvarer som 
inneholder mye kalium. For eksempel: 
nøtter, sjokolade, frukt (banan, ap-
pelsinjuice, jordbær, eksotiske frukter 
spesielt) og grønnsaker. Ved å legge 
grønnsaker i vann og skifte det før 
koking, reduseres kaliuminnholdet. Ka-
liumverdien kontrolleres via kosthold, 
dialyse og medisiner.

kalium
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Potassium:
Failure of the kidney’s functions 
may cause the level of potassium in 
your blood to rise. This may result 
in threatening complications such as 
irregular heart rhythm. You can help to 
reduce the level of potassium in your 
blood by eating less of the types of 
food that are rich in potassium. How 
careful you will need to be with food 
containing potassium varies from one 
individual to the next and according 
to the functional level of the kidneys. 
Be especially careful with foods that 
contain much potassium, such as nuts, 
chocolate, fruit (particularly bananas, 
orange juice, strawberries and exotic 
fruits) and vegetables. If you soak veg-
etables in water for a while and then 
replace the water before boiling, you 
will reduce the potassium content. The 
potassium level is controlled through 
diet, dialysis and medication.
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Fosfat:
Er et mineral i kroppen. For høye 
fosfatverdier i blodet kan føre til for-
kalkninger i hjertet, lunger, blodårer
og ledd. Meieriprodukter som ost, 
melk og yoghurt inneholder
spesielt mye fosfat. Fosfatverdien
kan kontrolleres via kosthold, dialyse 
og medisiner.

Phosphate:
Phosphate is a mineral in the human 
body. Too high levels of phosphate in 
your body may cause calcification of 
the heart, lungs, blood vessels and 
joints. Dairy products such as cheese, 
milk and yoghurt contain particularly 
high levels of phosphate. The phos-
phate level can be controlled through 
diet, dialysis and medication.
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fosfat
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Det er viktig at du tar alle medisinene 
dine riktig og til riktig tid på døgnet. 
Hvis du har dialyse om morgenen skal 
du ikke ta blodtrykksmedisiner og 
vanndrivende før dialysen er ferdig, 
med mindre legen gir deg annen 
beskjed. 

Fosfatbindere:
Det er viktig at du tar fosfatbindere til 
hvert måltid og på rett måte. Et tips 
kan være å oppbevare dem på flere 
steder slik at du kan ta dem ved behov. 
Fosfatbindere reduserer fosfat-
innholdet i blodet. Ta flest fosfat-
bindere til det største måltidet.

Calsium-resonium:
Medisin i pulverform som reduserer 
kaliuminnholdet  i blodet. Blandes med 
vann.

It is vital that you take all your medi-
cine correctly and at the right time of 
the day. If you are undergoing dialysis 
in the morning you must not take 
blood pressure medication or diuretics 
before the dialysis is finished, unless 
your doctor tells you otherwise. 

Phosphate binders:
It is important that you take phosphate 
binders with each meal and in the cor-
rect way. One tip is to keep phosphate 
binders in several places so that you 
can take them when needed. Phos-
phate binders reduce the blood phos-
phate content. Take most phosphate 
binders with your main meal.

Calcium resonium:
This is a powder that reduces the 
blood calcium content. Mix it with 
water before taking it.

MEDISINER     MEDICINE
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Physical activity gives you physical and mental benefits that help you through your day-to-day chores. It is natural that a kidney 
patient manages less than before the illness, but even a small amount of activity has a positive effect on the body. Thus it is 
important that you maintain physical activity. 

If you are overweight, physical activity is especially important if you are thinking of a kidney transplant.

Dialysis is a major strain on the body. It is therefore important that you comply with the advice given and stay in shape. This will 
help you to feel better. If you follow up your treatment with physical activity you will be better able to cope with your illness 
and a possible renal transplant. 

Many patients say that they find it useful to talk with other patients as they can exchange experiences and also provide tips 
and advice on how to solve the challenges that arise from having chronic kidney disease.

FYSISK AKTIVITET OG LIVSKVALITET     PHYSICAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE

Fysisk aktivitet gir både fysisk og psykisk overskudd som er med på å lette de daglige gjøremål. Det er naturlig at man ikke orker 
så mye som før, men små aktiviteter virker også positivt inn på kroppen. Det er derfor viktig at du opprettholder fysisk aktivitet. 

Er du overvektig er det ekstra viktig med fysisk aktivitet med tanke på eventuelt nyretransplantasjon.

Dialyse er en stor påkjenning for kroppen. Det er derfor viktig å følge rådene som blir gitt og å holde seg i form. Du vil da føle deg 
bedre. Ved å følge opp behandlingen blir man bedre rustet til å tåle sykdom eller en eventuell transplantasjon. 

Mange pasienter gir uttrykk for at de synes det er nyttig å snakke med medpasienter. Da kan erfaringer utveksles og man kan få 
tips og gode råd om hvordan andre løser utfordringer knyttet til kronisk nyresykdom.



33



34



35

Det er viktig at du forstår all informa-
sjon som blir gitt deg. Det blir ofte 
bestilt tolk slik at du får informasjon
på ditt eget språk.

It is essential that you understand all 
the information that is given to you. 
Therefore an interpreter is often 
present so that you receive the infor-
mation in your native language.

TOLK     INTERPRETER

Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

This project has been financed by Extra funds from Health and Rehabilitation.
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